5 izbový rodinný dom pri jazere - bungalov, obec Hrubá Borša pri Senci, krásna
lokalita
CENA: 147.900 €
Číslo inzerátu:

NTDM85BA

Financovanie: Hotovosť/Hypotéka

Typ nehnuteľnosti: dom

Kraj:

Bratislavský kraj

Konštrukcia: tehlová

Stav nehnuteľnosti: novostavba

Okres:

Senec

Počet izieb:

Obytná plocha:

111 m2

Obec:

Hrubá Borša

Výmera pozemku:

525 m2

Ulica:

Hrubá Borša

5 alebo viac

Typ nehnuteľnosti: Domy

PhDr. Tatiana Nemcová
0910 788 788
nemcova@archeus.sk
Račianska 3, Bratislava
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Poznámky:
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

Popis:
5 izbový rodinný dom sa nachádza neďaleko Bratislavy v mimoriadne peknom prostredí pri golfovom ihrisku.
Tento kvalitne postavený rodinný dom je práve dokončený a je výborne dispozične riešený. Zavolajte nám a radi Vás ním prevedieme
ešte dnes.
Rodinný dom je dokončený do stavu holodom.
●
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obytná plocha 111,56m2
pozemok: 525 m2
orientácia na JV
5 izieb (3 spálne)
fantastický výhľad a priamy prístup k jazeru

Dom bude obsahovať:
●
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●
●

tehla - Porotherm 30
plochá strecha
zateplenie 15cm EPS
plastové okná s izolačným trojsklom
farba okien: exteriér antracit, interiér biela
sadrokartónové stropy
omietka vonkajšia silikátová, umývateľná Baumit
el. predpríprava na exteriérové žalúzie
vnútorné vápenno-cementové omietky
strop zateplenie 35cm Isover Unirol Plus
podlahové elektrické vykurovanie
predpríprava na alarm

Ak túžite si vypiť rannú kávu pri východe slnka, tak vitajte doma...
LOKALITA PONÚKA:
●
●
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●
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blízkosť hlavného mesta
rekreačnú a oddychovú zónu s vybudovanými jazerami v areáli
moderné golfové ihrisko s golfovou akadémiou a kvalitnou reštauráciou
športové vyžitie ako aj krytú jazdiareň
súkromnú aj obecnú materskú škôlku

Garantujeme Vám profesionálny právny servis pri predaji až po zápis do katastra nehnuteľností a asistenciu pri
prepise. Radi Vám pomôžeme aj s hypotekárnym poradenstvom a výberom čo najvhodnejšieho financovania Vašej
novej nehnuteľnosti.
Tešíme sa na obhliadku s Vami! V prípade záujmu ma kontaktujte na tel. čísle 0910 788 788 alebo emailom na
nemcova@archeus.sk

